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כתנות פסים לבש הגן - משה אבן עזרא
ָּכְתנֹות ַּפִּסים / ָלַבש ַהָּגן / ּוְכסּות ִרְקָמה / ִמֵּדי ִדְׁשאֹו

ּוְמִעיל ַּתְׁשֵּבץ / ָעָטה ָכל ֵעץ / ּוְלָכל ַעִין / ֶהְרָאה ִפְלאֹו
ָּכל ִציץ ָחָדׁש / ִלְזָמן ֻחַּדׁש / ָיָצא ׂשֵחק / ִלְקַראת ּבֹואֹו
ַאְך ִלְפֵניֶהם / ׁשֹוָׁשן ָעַבר / ֶמֶלְך ִּכי ָעל / הּוַרם ִּכְסאֹו

ָיָצא ִמֵּבין / ִמְׁשַמר ָעָליו / ַוְיַׁשֶּנה ֵאת / ִּבְגֵדי ִכְלאֹו
א ֶחְטאֹו. ִמי ֹלא ִיְׁשֶּתה / ֵיינֹו ָעָליו / ָהִאיׁש ַההּוא / ִיּׂשָ

כתב סתיו בדיו מטריו - שמואל הנגיד
ָּכַתב ְסָתיו ִּבְדיֹו ְמָטָריו ּוִבְרִביָביו
ּוְבֵעט ְּבָרָקיו ַהְּמִאיִרים ְוַכף ָעָביו

ִמְכָּתב ֲעֵלי ַגן ִמְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן
ֹלא ִנְתְּכנּו ָכֵהם ְלֹחֵשב ְּבַמְחָׁשָביו
ָלֵכן ְּבֵעת ָחְמָדה ֲאָדָמה ְּפֵני ַׁשַחק
ָרְקָמה ֲעֵלי ַבֵּדי ֲערּוגֹות ְּככֹוָכָביו.
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עץ אגס - רחל
ַיד ָאִביב ַּבֶּקֶׁשר ַהֶּזה… 

ָנה ָאָדם ֵמִקיץ ִמּׁשֵ
ְורֹוֶאה: מּול ַחּלֹונֹו
ֵעץ ַאָּגס ְמַלְבֵלב.

ּוִבן-ֶרַגע: ָהָהר ֶזה ָרַבץ ַעל ַהֵּלב
ִהְתּפֹוֵרר ְוֵאינֹו.

ֵהן ָּתִבין: ֹלא יּוַכל ָהָאָדם ְּבֶאְבלֹו ִהְתַעֵּקׁש
ַעל ִּפְרחֹו ָהֶאָחד ֶׁשָּכַמׁש
ִּבְנִׁשיַבת ַהְּסָתו ָהַאְכָזר –

ִאם ָאִביב ְמַפְּיסֹו ּוַמִּגיׁש לֹו, ַחֵּיְך ְוַהֵּגׁש
ֵזר ְּפָרִחים ֲעָנִקי ְלמֹו ַחּלֹונֹו ַמָּמׁש!
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קסמי יער - שאול טשרניחובסקי
ַוֲאִני ֶּבן-ָאָדם ִאֵּלם, ֶאֱעֹמד ַאֲאִזין: ַמה ִּלי, ִמי ִלי?
ָנְכִרי, ָזר ֲאִני ְּבעֹוָלָמם, ָנְכִרי, ַצר ֲאָׂשֵרְך ְׁשִביִלי…

לּו ָיֹכְלִּתי ְוִדַּבְרִּתי ֶּפה ֶאל ֶפּה ִעם ִציץ ּוְדָׁשִאים,
ּוִמֶּפה ָלֹאֶזן ֶאְשַׁמע ִׂשיַחת ְּדָקִלים, ֲחלֹום ְּבָכִאים.

ַוַדּאי ֶיְשׁנֹו ִמי ֶׁשֵּמִבין ִּפְטּפּוט ַּגִּלים, ִׂשיַחת-ַּבִּדים,
ִמי ֶׁשֵּמַצר ִעם ָהֵעָנב ִאם ַנְרִּתיקֹו ִּפֵּגר ַלְאִּדים;

ְברֹו, ק ֶגַּזע ֹאֶרן מּוַׁשח ַעד ִהּׁשָ ְּבַרֲחִמים ַרִּבים ִיּׁשַ
ְלִמי ְמַנֲעַנע ְּבֹראׁשֹו ַאּלֹון? ּוְלִמי ָׂשח ָהרּוַח ְּבָעְברֹו?

ֶיְשׁנֹו ִמי ֶׁשַּמְמִּתיק סֹודֹות ַלְיָלה ִעם ִּפְטִרּיֹות ְצנּועֹות,
ָּבא ְלַׂשֵחק ְּבַעְכִביׁש-ַמִים ֲאֶׁשר ִנְטַּפל ֶאל ַהּבּועֹות;

ִיְשַׂמח ַעל ַקן ִקיְכִלי ָׁשחֹור, ָׂשׂש ְּבֹאֶׁשר ֵאם ַהָּבִנים,
ְוִלְלָטָאה ְּפִזיָזה ִיְׁשֹרק: “ּגּוִרי ָלְך, ַצר ַּבִּנָצִנים!”

ָצִריְך ִלְהיֹות ִמי ֶׁשָּיֹבא ָאֵבל ָיֵחף ְוָקַרע ְקִריָעה
ַעל ַהֶחְלָקה, ֶׁשִּנּדֹוָנה ַּבַּגְרִזִנּים ַלַתֲּעִׂשָּיה...
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האדם אינו אלא - שאול טשרניחובסקי

האדם אינו אלא - שאול טשרניחובסקי

ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ַקְרַקע ֶאֶרץ ְקַטָּנה,

ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ַּתְבִנית נֹוף־מֹוַלְדּתֹו,

ָּסְפָגה ָאְזנֹו עֹוָדּה ַרֲעַנָּנה, ַרק ַמה־ּׁשֶ

ָּסְפָגה ֵעינֹו ֶטֶרם ָׂשְבָעה ִלְראֹות, ַרק ַמה־ּׁשֶ

ָּכל ֲאֶׁשר ָּפַגע ְּבִמְׁשעֹוֵלי־ְטָלִלים ֶיֶלד

ִמְתַלֵּבט, ִנְכָׁשל ַעל ָּכל ּגּוׁש ְוִעי־ֲאָדָמה,

ְּבעֹוד ְּבֵסֶתר ַנְפׁשֹו ּוְבֹלא־ֵדַע ָערּוְך

ִמְזֵּבַח, ָעָליו ַיְקִטיר ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו

ַמִים, ְלכֹוָכב ּוַמָּזלֹות. ִלְמֶלֶכת־ַהּׁשָ

ְוַאְך ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ּוְבִמְלֶחֶמת־ֵיׁשּות,

ּוְמִגַּלת־ֵסֶפר ַחָּייו הֹוְלָכה ִמְתָּפֶרֶׁשת, –

ּוָבאּו ֶאָחד ֶאָחד, ְוִיָּגֶלה ֵּפֶׁשר

ָּכל אֹות ָואֹות ְוֵסֶמל ֵסֶמל ָּכל ַהָּבאֹות,

ֶׁשֹחְקקּו ָעֶליָה ְּבֵראִׁשית ְּבִרָּיָתּה, –

ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאָּלא ַתְּבִנית-נֹוף מֹוַלְדּתֹו.
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סרנדה לשתי צפצפות 
אסתר ראב

ָהֶעֶרב ָעַרְכִּתי ְּפִגיָׁשה
ִעם ְׁשֵּתי ַצְפָצפֹות ַנֲעלֹות

ְוֶדֶקל ֶאָחד ָרם;
ַּגם ִמְׁשְּכנֹות-ָאָדם

ֶׁשִּמַּתְחָּתם – טֹוִבים, ַחִּמים,
ּוְמַאְּוִׁשים – ְּכַכָּורֹות;

ַאְך ֲאִני -
ִלי טֹוב ַהַּלְיָלה

ִעם ְׁשֵּתי ַצְפָצפֹות
ְוֶדֶקל ֶאָחד ָרם;

ְוָעִבים ַקִּלים ְּבַצַּמְרָּתם;
ֵריַח ֶׁשֶסק ַּבְּגֵדרֹות - 
ְצָלִלים ַעל ָהַאְסַפְלט.

דברים פשוטים
אסתר ראב  

ֻּבְלּבּול ָאֹפר
ִמְתַנְדֵנד

ַעל ַזְלַזל ָעֹרם
ַּבֲאִמיר-ֵעץ

ְמרּוט-ַׁשֶּלֶכת –
ְוָעָנן ָּפרּוַע ּדֹוֵלק ֵמֵעֶבר לֹו;

ֲעֵרַמת ֲאָבִנים
ְּגדֹולֹות ְׁשכּוחֹות

ֲעקּורֹות
ֵמָהִרים ְרחֹוִקים;

ַּבְרָקִנים ֶׁשל ֶאְׁשָּתַקד
ִמְתַחְּכִחים ֶזה ָּבֶזה

חֹוְרִקים
ְּברּוַח ְטעּוַנת-ֶּגֶׁשם;

ַנֲחִליֵאִלי ַּדק ֶרֶגל ָאץ
ַעל ְּפֵני חֹול ַהָּואִדי

ֶמׁש ְנָמִלים ְמעֹוְפפֹות ְׁשקּופֹות ַּבּׁשֶ
ִחיְלָפה ְיֵבָׁשה ְמַרְׁשֶרֶׁשת

ְוִעְּקבֹות ַצִּבים
ַּבֲאָדָמה ַרָּכה.
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בשביל הזה - אמיר גלבוע
ִביל ַהֶּזה ַוַּדאי ִלי ׁשּוב ֹלא ֶאֱעֹבר. ַבּּׁשְ

ַעָּתה ֶאְלַחץ ַּכף ָיִדי ֶאל ְקִלַּפת ָהֵעץ. ֶאְפָׁשר עֹוד
ִלְפֵני ֶׁשֵּיֵרד ַהֶּגֶׁשם ַיֲעֹבר ָּכאן ִמי ַאֵחר ְוִיְלַחץ

ַּגם הּוא ַּכף ָידֹו ֶאל ְקִלַּפת ָהֵעץ ּוְבִלי
ַדַעת יֹוִסיף ַמַּגע ֲאִויר ַעל ַּגֵּבי ַמַּגע ֲאִויר

 
ְוַאַחר ָיֹבא ַהֶּגֶׁשם. ְוָכל ַהַּמָּגִעים ִעּמֹו ִיְגְלׁשּו ַמָּטה ֶאל

ַאְדַמת ֶּגַזע ָהֵעץ ְוִיָּסְפגּו ְּבַאְדַמת ֶּגַזע ָהֵעץ ְוָיבֹואּו 
ָרִׁשים ְוַיֲעלּו ַּבּׁשָ

ַּבֶּגַזע ּוַבֲעָנִפים ִויַמְּלאּו ֶאת ֶהָעִלים ַיְרקּות
ֲחָדָׁשה. ֵהיָכן ֶאְהֶיה ֲאִני ַּכֲאֶׁשר ְנִׁשיַמת ָיַדִים ְיֻרָּקה

ּוְקָצָרה ֶׁשִלי ְוֶׁשל ַהָּבא ַאֲחַרי ִיְׁשַּתְּלבּו ַּבֶּמֶׁשְך
ַהּנֹוֵׁשם ֶׁשל ְירֹוק ָהַעד
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עצי זית - לאה גולדברג
ב  ַהְקֵׁשב, ַהְקֵׁשב ְלַמּׁשַ
ָהרּוַח ְּבנֹוף ַהֵּזיִתים. 
ֵאיזֹו ְצִמיָחה ֲעָנָוה! 

ֲהִתְׁשַמע? ֵהם אֹוְמִרים ַעְכָׁשו 
ְּדָבִרים ְנבֹוִנים ּוְפׁשּוִטים.

אלול בשדרה
אברהם בן-יצחק

אֹורֹות חֹוְלִמים,
אֹורֹות ִחְוִרים,
ְלַרְגַלי צֹוְנִחים.
ְצָלִלים ַרִכּים,
ְצָלִלים ִנְלִאים

ֶאת ְשִׁביַלי ְיַלֵטּפּו.

ִמֵּבין ֹּפארֹות ֲחׂשּופֹות,
רּוַח ַקָלּה
ִתֵּּתן קֹול,

ָוָהס...
ִהֵנּה ָעֶלה ַאֲחרֹון

ָיעּוף ְלַמָטּה,
ֶרַגע ֶיֱחַרד עֹוד...

ּוְדָמָמה.
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עץ הזית - אגי משעול 
ָתְקעּו אֹותֹו ֵּבין ְׁשלֹוָשה ֲעֵצי קֹוקּוס

ַעל ַמָּצע ֲאַדְמָדם ֶׁשל טּוף ֵמַההֹום ֶסְנֶטר
ְּבֶאְמָצע צֶֹֹמת ֶׁשָהַפְך ִּבין ַלְיָלה

ְלִּכָּכר.
ֶנָהִגים ַהְּמַמֲהִרים ְלֵביָתם

ְיכֹוִלים אּוָלי ִלְראֹות אֹותֹו ִמַּבַעד ִלְׁשֵני ַּכֵדי ֶחֶרס
נֹוִטים ַעל ִצָּדם

ֲאָבל ֵאין ָלֶהם ְזָמן ַלִּסּפּור ַהְּמֻפָּתל
ַהעֹוֶלה ִמִּגְזעֹו

אֹו ָּצַמְרתֹו ַהְּגזּוָמה ְּבהּומֹור ֶשל ַקְּבָלִנים
ְוֵאין ֶהם ְיכֹוִלים ְלַנֵחׁש ֶאת ׁשָרָשיו

ַהְּמַגְׁשִשים ְנבֹוִכים
ָּבֲאָדָמה ַהָזָרה,

לֹוְפִתים עֹוד ְּכמֹו ֵציָדה ַלֶּדֶרך -
ַאְדַמת-ֵאם ֶׁשָדְבָקה ָּבם

ַּבֲהֻּמַלת ַהִחׂשּוף.
ֲאָבל ֵזיָתיו הּמּוָשִטים ְלֵאין דֹוֵרש ַמְׁשִחיִרים

ֶאת ָּפַני
ְושּום ְוָרִדים ַנָּנִסִיים ֹלא ָיִסיחּו ֶאת ִלִּבי

ִמן ַהּבּוָׁשה.
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יפה נוף - אגי משעול
ְמלֹון עֹוְרִבים

ַאְרמֹון ְיֹרק ַמַחט
ֵחיק ִקִנים ַרִּבים - 

ֵאיך ְּכֻמְקָרן ְבִּהּלּוך ִאִטּי
ִבְּגִניַחת ָׁשָרִשׁים

ִנְׁשָען עֹוד ְקָצת ַעל ֶּכֶתף ַהִפיקּוס
ָלָאֶרץ ַׁשְחָתּ.

הֹוד ָׂשרּוַע
ֹגַבּה ֶׁשָהַפך ְלֹרַחב

ֶהָחֵצר ֻּכָלּה –
ֵאיְך ְזחּול ֲחָרִקים ְותֹוָלִעים

ָּגלּוי ּכֵעת ַהּׁשֶֹרש
ְּכסֹוד ֶׁשִנְפָלט
ִמֹלַע ֲאָדָמה.

ָּפְרחּו ִמּתֹוכֹו יֹוָניו ְועֹוְרָביו
ָׁשְרקּו ִצֳּפִרים ְוֵהִניעּו ֹראָשׁם

בּו ְּכָתֵוי ִקיָנה ִהְתַיּׁשְ
ַעל ַחְמַׁשת חּוֵטי ַחְשַׁמל
ֵעת רּוַח ָעְבָרה ִּבְמָחָטיו 
ָּפְרָׂשה ֶאְגרֹוֵפי ִאְצְטֻרָּבל.

ֲאָבל ֵזיָתיו הּמּוָשִטים ְלֵאין דֹוֵרש 
ַמְׁשִחיִרים

ֶאת ָּפַני
ְושּום ְוָרִדים ַנָּנִסִיים ֹלא ָיִסיחּו ֶאת 

ִלִּבי
ִמן ַהּבּוָׁשה.
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בשדה - ח”נ ביאליק
...ֵאֵצא ִלי ַהָשֶּׂדה ְוֶאְשַׁמע ַמה-ִדֶּבּר ֲאֹדָני ִמן-ַהָקָּמה,

ַמה-ָלַּאט ָהרּוח ִמַמַּשּׁק ַהָקִּנים ַהְזּקּוִפים, ַהֵגִּאים,
ַמה-ִיְּרֹקם ַבֵּסֶּתר ִזיז ָשַׂדי, ַמה-ִיְּפַעל ּבּול ָהִרים ִבְּדָמָמה,

ּוָמה ַהִשֳּׁבִּלים ָתַּנְעָנה ָראֵשׁיֶהן ַהְשִּׂעיִרים ַהְמֵלִאים?
 

ָאֹבָאה ַבָּבר ְוֵאָחֵבא, ּוְבקֹוַמת ִׁשֳּבָליו ֶאְטָּבָעה,
ֶאְתּבֹוֵלל ֵּבין ִׁשְפַעת ִּגְבעֹוָליו, ֶאָּסֵחף ְּבֶׁשֶטף ַּגֵּליֶהם,

ַאְקִׁשיָבה ֻדִמַּית ַהַּיַער, ֶאת־ָרֵזי ַהֹחֶרׁש ֶאְׁשָמָעה,
ַאט ָאְזִני ֶאל־ַלַחׁש ָהֵעִצים ְוֶאְׁשַמע סֹוד ִׂשיַח ֲעֵליֶהם.
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בגינה - ח”נ ביאליק
ַּבֲערּוַגת ַהִּגָּנה
ִמָּסִביב ֶלָחִבית

ָעְמדּו ְלַרֵּקד
ְּכרּוב ִעם ְּכרּוִבית.

ֹזאת ַהֶּסֶלק ָרָאה
ְוִהֵּנה ַּגם הּוא ָבא, 

ִאּתֹו ַעְגָבִנית - 
ְמָחה ַרָּבה... ְוַהּׂשִ

 

גינה לי - לוין קיפניס
ִּגָּנה ִלי, ִּגָּנה ִלי, ִּגָּנה ֲחִביָבה!

ָּכל ֶצַמח ָּבּה צֹוֵמַח,
ָּכל ֶּפַרח ָּבּה ּפֹוֵרַח,

ִּגָּנה ִלי, ִּגָּנה ִלי, ִּגָּנה ֲחִביָבה!


